
 

5. De tijd draagt alle mensen voort  6. O God, die droeg ons voorgeslacht 

op zijn gestage stroom;    in tegenspoed en kruis, 

ze zijn als gras, door zon verdord,   wees ons een gids in storm en nacht, 

vervluchtigd als een droom.    en eeuwig ons tehuis! 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Evangelische Liedbundel 501 

1. Vrede van God, de vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 

  

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 

in Jezus' Naam geef ik jou 

Vrede van Hem, vrede van God. 

De vrede van God zij met jou. 

  

3. Heilige Geest, de heilige Geest, 

De heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

 

De volgende Erediensten zijn op;  

05-01 om  10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy          Bevestiging ambtsdragers 

05-01 om  19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw         

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente "De Hoeksteen" 

       op woensdag 01-01-2020  

                     Aanvang 10:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Henk van Dijk  

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Willem de Zeeuw en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Pelgrims onderweg’ 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 453: Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God 

Hemelhoog 460: Ik zal er zijn 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt." 

 

3. Treedt statig binnen door de poort, 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen Lied 218 in wisselzang 

Allen        Allen   

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,    2. Dank U voor deze mooie aarde 

dank U voor elke nieuwe dag.    dank U voor sterren, maan en zon 

Dank U dat ik met al mijn zorgen    Dank U dat U ons wilt bewaren, 

bij U komen mag.      kracht en levensbron. 



Mannen      Vrouwen 

3. Dank U dat alle vogels zingen,      4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 

dank U voor elke boom in bloei.   altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor zoveel goede dingen,   Dank U voor vrienden en voor vreemden 

dank U dat ik groei.     die ik tegenkom. 

 

Allen   

5. Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U - o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Verootmoediging 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 

1. Ik geloof dat God mijn Vader 

Bron van al het goede is, 

die van hemel en van aarde 

Schepper, Herder, Hoeder is: 

Hij zal weiden, medelijden, 

teder als een moeder is. 

 

2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

die zachtmoedig binnenrijdt, 

aan wie alle dank en eer is: 

zaad tot ondergang bereid. 

Opgestaan en opgevaren 

keert Hij weer in heerlijkheid. 

 

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster, 

en één kerk, de ware bruid, 

de vergeving van de zonden 

paaslicht dat ons graf ontsluit. 

Eeuwig samen zing ik ‘amen’, 

roep ik, God, uw glorie uit! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing OT: Exodus 13: 21-22 en Exodus 14: 5-18 

21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s 

nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging 

de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 

 

5 Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen 

hij en zijn hovelingen spijt. ‘Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken!’ zeiden ze. ‘Nu 

zijn we onze slaven kwijt.’ 6 De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn 

krijgsvolk. 7 Hij nam de zeshonderd beste wagens van Egypte mee, en ook alle andere, stuk 

voor stuk bemand met officieren.  

8 De HEER zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij 

de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. 

9-10 De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk 

van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de 

Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, 

werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 10 [9–10] 11 Ze zeiden tegen 

Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de 

woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 

12 Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven 

voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 

13 Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe 

de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u 

hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ 

15 De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze 

verder trekken. 16 Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, 

zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land.17 Ik zal de 

Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit 

tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 18 De 

Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al 

zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ 

 

Zingen Lied 412: 1 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 

Schriftlezing NT: Lucas 2: 21 

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 

Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was 

ontvangen. 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 90a: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht 2. De schaduw van uw troon omsloot 

in nacht en stormgebruis,    Uw heiligen weleer, 

bewijs ook ons uw trouw en macht,   Bij U beveiligd is ons lot 

wees eeuwig ons tehuis!    en zeker ons verweer. 

 

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard  4. En duizend jaar gaan als de dag 

hebt door uw woord bereid,    van gisteren voor U heen, 

altijd dezelfde, die Gij waart,    een schaduw, een gedachte vaag, 

de God der eeuwigheid!    een nachtwaak, die verdween. 

 


